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پيامی از سرپرست شهر 
DeSena بيش از ۶۰,۰۰۰ 
شهروند مسن در شهر نورث 

همپستد زندگی می کنندکه بسياری 
از آن ها تمايل دارند علی رغم 

اينکه سن آن ها افزايش می يابد در 
خانهخود بمانند. اين افراد 

می توانند با خدماتی که برنامه 
Project Independence (PI) در اختيار آن ها قرار 

می دهد مستقل زندگی کنند و هم زمان ازلحاظ اجتماعی 
فعال باقی بماند و زندگی سالمی داشته باشند. اين جانب 

تمايل دارم که از شما دعوت کنم که عضوبرنامه 
Project Independence شويد!

Jennifer DeSena 
سرپرست شهر نورث همپستد

طرح PI يکی از برنامه های متعلق به اداره خدمات 
مخصوص سالمندان (DOSA) شهر نورث همپستد است.
هدف برنامه Project Independence اين است که 

در صورتی که شهروندان ۶۰ ساله و مسن تر شهر که 
وارد پيری شده اند خودشان تمايل دارند با افزايش سن 
خوددر خانه خود و محيط هايی که با آن ها آشنا هستند 

بمانند به آن ها در انجام اينکار کمک کند.
اين برنامه دارای سرويس های مختلف نيازمند 
انجامهماهنگی با بسياری از افراد محلی است.

سرپرست شهر 
DeSena 

 

مقامات منتخب 
شهر نورث همپستد

 

DeSena، سرپرست شهر
 Robert Troiano, Jr عضو شورای شهر از منطقه ۱

 Peter J. Zuckerman عضو شورای شهر از منطقه ۲
 Dennis J. Walsh عضو شورای شهر از منطقه ۳
 Veronica Lurvey عضو شورای شهر از منطقه ۴
 David A. Adhami عضو شورای شهر از منطقه ۵

 Mariann Dalimonte عضو شورای شهر از منطقه ۶
 Ragini Srivastava، مسئول بايگانی شهر
Charles Berman، مسئول وصول ماليات

در موج
برنامهProject Independence and Youرا

 

در WCWP/۸۸٫۱راديوFM، وب سايت WCWP.org يا 
بادانلود اپليکيشن WCWPدنبال کنيد - اين برنامه هر 

روز جمعه بين ساعت ۱۰ صبح تا ظهر 

 
،North Hempstead TVاين برنامه ها همچنين در شبکه

وب سايت Project Independence و صفحه 
يوتيوب WCWP قابل مشاهده هستند.

          و حاوی اطالعات جالب، مهمان خوش 
صحبت و ديگر بخش ها است!

آيا تمايل داريد که از خانه خود با ديگر افرادی کهاز اين برنامه ها استفاده 
می کنند در تماس باشيد ولی نمی دانيد که چطور بايد اينکار را انجام دهيد؟ برای 
آموزش از طريق برنامه Zoom با شماره های ۳۱۱يا ۸۶۹-۶۳۱۱ (۵۱۶) 

تماس بگيريد.
www.NorthHempsteadNY.gov

پخشمی شود...



در منطقه خود به کمک برنامه Project Independence با اطمینان خاطر و مستقل زندگی کنید!

برای استفاده از هر کدام از خدمات ذکر شده در بخش فوق لطفاً با شماره های ۳۱۱ يا ۶۳۱۱-۸۶۹ (۵۱۶)تماس بگيريد.

خدمات اجتماعی 
تفريحی خدمات مددکاریوتفريحی 

خدمات پرستاری

حمل و نقل

آموزشی

ديگر برنامه ها و خدمات 
حرکات ورزشی و تعادل

کارهای مرتبط با 
نگه داری وتعميرات در خانه

سربازان سابق

برنامه Pl ازگروه های حضوری و مجازی و برنامه هايمختلفی 
از جمله گروه های مشاوره دهنده، جلسات بحث درباره 
موضوعات اجتماعی، جلساتبررسی مسائل فعلی و غيره 

برخوردار است. برنامه Pl همچنين اين امکان را دارد که 
برنامه هايتفريحی را به شهروندان مسن معرفی کند.

برنامه Pl خدمات مشاوره، پشتيبانی در زمان وقوع 
مصيبت، ارائه کمک بهمراقبان و در زمينه برخورداری 
از مزايا، ارزيابی خانگی/معرفی الزم برای مديريتموارد 

پزشکی و آموزش محلی از جمله درباره برنامه 
Circle of Support را در اختيارمددکاران اجتماعی 

قرار می دهد.

 
 

 

پرستاران دوره ديده وابسته به برنامه PI می توانندکارهايی 
مثل غربالگری فشار خون و پيشگيری از افتادن، مديريت 

داروها، ارائهاطالعات درباره بيماری های مزمن 
و آموزش های بهداشتی را انجام دهند.

برنامه PI با آژانس های تاکسی محلی همکاری می کندتا 
در شرايط عادی سرويس با تخفيف برای رفتن به 

مراکز پزشکی و سرويس رايگان برای خريد مواد غذايی 
در سرتاسرشهر به شهروندان سالخورده ۶۰ ساله و مسن تر 
و معلوالن ۲۱ ساله و بزرگ تر دارايشرايط الزم ارائه دهد.
يک مدير حمل و نقل نيز برای کمک به جابه جاييافراد آماده 

خدمت رسانی است.

 
 

برنامه های آموزشی حضوری و مجازی در نقاط مختلفشهر 
برگزار می شوند. موارد ارائه شده بيشتر درباره پيشگيری 

از افتادن، تغذيه، کاله برداری، فناوری و غيره هستند.

برنامه Project Independence از غربالگری هايرايگان 
بررسی وضعيت سالمتی قلب تا دادن استراحت به مراقبان 

همچنان به معرفيبرنامه های خالقانه ادامه می دهد
تا شهروندان سالخورده شهر را سالم، فعال 

و سرگرمنگه دارد.

 

 
 

برنامه PI در ساختمان ها متعلق به شهرداری و شبکه 
NHTV کالس هايحضوری برگزار می کند که می توان به 

کالس های تناسب اندام، يوگا، تناسب اندام بارقص و تای چی 
اشاره کرد که امکان مشارکت تمامی شهروندان مسن با هر 

وضعيت بدنی دراين کالس ها وجود دارد.

برنامه های PI که به کارهای در خانه مرتبط می شوند شامل 
مراقبت جزئياز کف پوش ساختمان، تميز کردن پنجره ها و ناودان، 

تعويض المپ ها و باتری ها،جابه جايی اجسام سنگين، کارهای 
جزئی در حياط و ارائه پيشنهادات برای بهتر کردنوضعيت 

دسترس پذيری مثل دستگيره فلزی حمام و نرده می شوند.

مددکار موارد مرتبط با کسانی که قبالً سربازبوده اند در 
چندين زمينه به سربازان سابقی که در شهر زندگی می کنند 
کمک می کند از جمله کمک برای برخورداری از مزايا 

و دسترسی بهخدمات متنوع.
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